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Zarządzenie nr 148/2022 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 18 listopada 2022 roku 

 

w sprawie zasad powoływania wydziałowych komisji rekrutacyjnych 
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z poźn. zm.), § 25 pkt 3 w zw. z § 48 ust. 2 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, zwana dalej „WKR”, prowadzi postępowanie w sprawie 
przyjęcia na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w UPP. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w uchwałach Senatu UPP. 

 
§ 2 

1. WKR powołuje dziekan na dany rok akademicki. 
2. W skład WKR wchodzą: 

1) przewodniczący, którym jest prodziekan ds. studiów lub inny nauczyciel akademicki 
wskazany przez dziekana; 

2) sekretarz, w zakresie obowiązków którego jest koordynowanie prac komisji; 
3) członkowie komisji – nauczyciele akademiccy, inni pracownicy UPP lub doktoranci. 

 
§ 3 

1. Praca WKR przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji ustalonym przez Rektora.  
2. Do zadań WKR należy w szczególności: 

1) udzielanie informacji kandydatom na studia poprzez obsługę skrzynek pocztowych 
komisji rekrutacyjnych i połączeń telefonicznych numerów przeznaczonych komisjom; 

2) elektroniczna obsługa systemu rekrutacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 
przebiegu postępowania rekrutacyjnego; 

3) przygotowanie list rankingowych kandydatów oraz, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. 
Studiów, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia; 

4) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów zakwalifikowanych kandydatów; 
5) drukowanie i wysyłanie zaświadczeń o wpisaniu na listę studentów oraz decyzji  

o nieprzyjęciu kandydata; 
6) protokolarne przekazanie dziekanatom dokumentów kandydatów przyjętych na studia. 

 
§ 4 

1. Komisje prowadzące postępowanie w sprawie przyjęcia na studia anglojęzyczne, 
dokonując weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych na kontach 
kandydatów, w szczególności: 
1) sprawdzają zgodność programu ukończonych studiów pierwszego stopnia  

z oczekiwaniami wobec kandydatów na poszczególne kierunki studiów 
anglojęzycznych (osiągnięte efekty uczenia się); 

2) przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne sprawdzające m. in. znajomość języka 
angielskiego; 

3) weryfikują autentyczność przedłożonego dyplomu (we współpracy z Narodową 
Agencją Wymiany Międzynarodowej). 

2. Po zakończonej rekrutacji, komisje o których mowa w ust. 1, przygotowują komplet 
dokumentów rekrutacyjnych przyjętych kandydatów i przekazują je dziekanatom do 



teczek akt osobowych. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie dla WKR przyznaje dziekan w oparciu o właściwe przepisy regulujące 
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli akademickich.  
   

§ 6 
Traci moc zarządzenie nr 170/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
13 listopada 2019 roku w sprawie zasad powoływania wydziałowych komisji rekrutacyjnych. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i mocą obwiązującą od 1 października 
2022 r. 
 
 
 

 Rektor 
       /-/  

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 

  


